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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skarżysko-Kamienna, dnia 30.08.2021 r.

Rozeznanie rynku nr 3/2021/PES

dotyczy realizacji projektu pn.: „Klub Seniora Nadzieja”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 

i zdrowotnych
Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

skierowane w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej

1. Zamawiający:

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
NIP: : 6631642389 
REGON: 291098921 

2.  Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie  warsztatów  dla  uczestniczek  i  uczestników  projektu  pn.  „Klub  Seniora
Nadzieja”.

Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych i inne

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1.1. Zajęcia dla uczestniczek i uczestników Projektu będą odbywać się w Klubie Seniora 
Nadzieja, ul. Wileńska 34, 26-100 Skarżysko-Kamienna.

2.1.2. Forma zajęć: warsztatowa, grupy 15-20-osobowe. Czas trwania jednego warsztatu: min. 
2 h, maks. 3 h zegarowe.

2.1.3. Termin realizacji: od września 2021 r. do grudnia 2022 r.; 16 spotkań w 2021 r., 48 
spotkań  w 2022 r.; średnio 1 warsztat w tygodniu.

2.1.4. Tematyka warsztatów: rękodzieło (w tym świąteczne, okolicznościowe), dietetyka/ 
kulinaria, zajęcia manualne (szydełkowanie, prace plastyczne– do uzgodnienia z 
Zamawiającym. Zamawiający wymaga przedstawienia listy tematyki min. 10 warsztatów 
(załącznik Nr 3).

2.1.5. Sprzęt i materiały do zajęć zapewnia Wykonawca.
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2.2. Wykonawca zobowiązany jest do:

2.2.1.  przeprowadzenia  zajęć  w  godzinach  funkcjonowania  Klubu,  tj.  w  godz.  8.00-16.00
(poniedziałki,  środy,  piątki)  oraz  10.00-18.00  (wtorki,  czwartki)  z  zachowaniem  wysokich
standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, w wymiarze
czasowym  wskazanym  w  specyfikacji  przedmiotu  zamówienia  z  uwzględnienie  potrzeb  i
możliwości uczestników projektu.
2.2.2. przygotowania materiałów pomocniczych (jeśli wymagane). 
2.2.3. prowadzenia dziennika zajęć, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia:

 Od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

4. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty: 
4.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  (wykluczenie  dotyczy  sytuacji,  gdy  Wykonawca nie  spełni  warunków udziału  w
postępowaniu, określonych w pkt. 8f – zostaje on wówczas wykluczony z postępowania a jego
ofertę uznaje się za odrzuconą), 
c) cena oferty przekracza wartość wynikającą z budżetu projektu,
d) oferta została złożona po terminie. 

4.2. Kryterium wyboru oferty:

a. P1 - cena całkowita brutto oferty – 80 pkt. 
Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 80 pkt.: 
Cmin P1= ----------------- x 80 Co gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto Co - cena badanej oferty 
b. P2 - różnorodność zajęć – 20 pkt.
Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P2:
tematyka 10 warsztatów – 0 pkt.
tematyka od 11 do 20 warsztatów – 10 pkt
tematyka powyżej 20 warsztatów – 20 pkt

5. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim,
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 do oferty. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty można składać do dnia 06.09.2021r. do godz. 10.00 w następujący sposób:
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6.1.  drogą  elektroniczną  (skan  wymaganych  dokumentów)  na  adres  e-mail:  
ostrobramska@ostrobramska.pl;

6.2. drogą pocztową/osobiście na adres: Bractwo Matko Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26-
110 Skarżysko-Kamienna.

7. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

7.1. Osobą odpowiedzialną za realizację Rozeznania rynku jest: Wanda Garbala, adres e-mail:
garbalaw@interia.pl
7.2. Pytania dotyczące niniejszego Rozeznania Wykonawcy zobowiązani są kierować wyłącznie
w formie pisemnej na adres e-mail: garbalaw@interia.pl.
7.3.  Wszelkiego  rodzaju  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  informacje,  pytania  itp.
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.
8. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a).  odwołania  niniejszego  rozeznania  rynku,  unieważnienia  go  w  całości  lub  w  części  
        w każdym czasie,
b).  zamknięcia rozeznania rynku bez dokonania wyboru oferty,
c).  zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym rozeznaniu,
d).  żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców dotyczących złożonej oferty,
e).   wyłącznej interpretacji zapisów rozeznania,
f).  Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  muszą  posiadać  niezbędną  wiedzę  
i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą:
 być  Podmiotem  Ekonomii  Społecznej.  Zamawiający  dokona  weryfikacji  statusu
Wykonawcy  na  podstawie  załączonych  do  Formularza  oferty  aktualnych  na  dzień  złożenia
oferty  dokumentów potwierdzających status  podmiotu  ekonomii  społecznej  Wykonawcy (np.
statut/CEIDG/KRS/inne) / oświadczenie Wykonawcy;
 dysponować  osobą/osobami   zdolnymi  do  wykonania  zamówienia. Na  potwierdzenie
należy przedłożyć: wykaz osób/osoby zgodnie z załącznikiem nr 2, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (np. umowa, oświadczenie itp.) oraz
wskazaniem rodzaju zajęć do jakich są przewidziani. 

W przypadku gdy ofertę złoży jedynie podmiot nie będący Podmiotem Ekonomii Społecznej, a
zaproponowana cena nie przekroczy kwoty, jaką dysponuje Zamawiający w budżecie projektu,
Zamawiający  musi  uzyskać  zgodę  Instytucji  Zarządzającej  na  zawarcie  umowy  z  tym
Wykonawcą.  

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik Nr 2 – Wykaz osób
3) Załącznik Nr 3 – Wykaz warsztatów
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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku nr 3/2021/PES
 

….……………………………
Dane/pieczątka Wykonawcy                                                                                                                                          

..............................
data

Formularz ofertowy

Odpowiadając na Rozeznanie Rynku Nr 3/2021/PES dotyczące zamówienia

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestniczek i uczestników projektu 
pn. „Klub Seniora Nadzieja”

składam/-y ofertę  następującej treści:

 Oferujemy wykonanie zamówienia:

za cenę netto............................................................zł.

      Obowiązujący podatek VAT    .......%   .............................................................................zł.

      Cena brutto ......................................................................................................................zł.
      
      Słownie: .................................................................................................................................…………..

a. Oświadczam/y, iż*: 
□ jestem podmiotem ekonomii społecznej,
□ nie jestem podmiotem ekonomii społecznej 

Podmiot ekonomii społecznej:
a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1205);
b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym:
            i) CIS i KIS;
         ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172); 
c) organizacja pozarządowa lub podmiot,  o którym mowa w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
d)  spółdzielnia,  której  celem jest  zatrudnienie  tj.  spółdzielnia  pracy  lub  spółdzielnia  inwalidów i  niewidomych,
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn.
zm.);
e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.
U. poz. 2212, z późn. zm.);
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f)  zakład  pracy  chronionej,  o  którym mowa w ustawie  z  dnia  27  sierpnia  1997 r.  o rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Na potwierdzenie dołączam dokument potwierdzający status podmiotu ekonomii społecznej Wykonawcy:
(podać jaki?) …………………………………………..

Jednocześnie oświadczam, iż:
1. Potwierdzam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie.
2. Przyjmuję/-emy do realizacji postawione przez zamawiającego w rozeznaniu rynku nr 3/2021/PES warunki.
3. Oświadczam/-y, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
 

             NIP…………………………………………….. / nie dotyczy*
4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie  

            wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  wszelkich  badań  mających  na  celu  sprawdzenie  oświadczeń,  

             dokumentów i przedłożonych informacji Zamawiającemu. 
6. Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
7. Wobec  podmiotu,  który  reprezentuję  nie  wszczęto  postępowania  upadłościowego,  ani  nie  ogłoszono  

             upadłości.
8. Podmiot który reprezentuję znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą 

             realizację zamówienia.

……………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy i pieczęć)
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Załącznik nr 2 Rozeznania Rynku nr 3/2021/PES

WYKAZ OSÓB 
Składając ofertę w odpowiedzi na Rozeznanie Rynku Nr 3/2021/PES 

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że następująca osoba będzie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia:

Lp
.

Imię i nazwisko Wykształcenie Doświadczenie Informacja o podstawie do
dysponowania osobą

1. Podstawa dysponowania osobą:*
- umowa o pracę,
- umowa zlecenie,
- umowa o dzieło,
- właściciel ( osoba fizyczna 
prowadząca działalność 
gospodarczą),
- osobiście ( osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności 
gospodarczej)
- inne ( podać jakie):
………………………

... Podstawa dysponowania osobą:*
- umowa o pracę,
- umowa zlecenie,
- umowa o dzieło,
- właściciel ( osoba fizyczna 
prowadząca działalność 
gospodarczą),
- osobiście ( osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności 
gospodarczej)
- inne ( podać jakie):
………………………

 …………………………….............................................................
                                                                            (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 Rozeznania Rynku nr 3/2021/PES

WYKAZ WARSZTATÓW

L.P. PROPONOWANY TEMAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

 …………………………….............................................................
                                                                            (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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